Maig de 2016

canals I sup0rts de c0municaciÓ municipal que lAjuntament p0sa
a disp0siciÓ de les entitats per a la difusiÓ de les seves activitats
Activitats dagenda a El Butlletí

Es publiquen les activitats més destacades que les entitats han comunicat a lAjuntament.
Shan de comunicar abans del dia 10 del mes anterior, a la persona tècnica referent

Agenda Web

Es publiquen i difonen totes les activitats dagenda, cronològicament. També les periòdiques.
Al web municipal es publiquen totes les activitats comunicades a lAjuntament.
També sactualitzen els canvis daquelles que shagin hagut de modificar per motius sobrevinguts

RàdiO Desvern

LEmissora municipal es fa ressò de totes les activitats publicades a lagenda web.
També sen cobreixen algunes amb entrevista i es difonen per les Xarxes Socials.
Totes les activitats es difonen, també, per internet a través de linformatiucomarcal.com

App santjustcat

Aplicació gratuïta per a dispositius mòbils que compta amb un miler de descàrregues.
Es publiquen i es poden consultar totes les activitats actualitzades de lagenda web.
A més, amb notificacions push, sinforma individualment, de les activitats, per àmbit.

Espais Oberts de cOmunicaciÓ (planxes metàl-liques)

Són espais oberts. Shi poden enganxar cartells dentitats, particulars, dempreses...
Es netegen el 1r dia laborable de cada mes.
Ubicació: Pl. Campreciós / Institut de Sant Just / Rotonda 11 de setembre / Quiosc de S. Espriu /
Parc del Canigó (rotonda) / Barri Nord (c. Lourdes  c. Sant Ferran  c. Nord) / Camp de Futbol /
Mercat  Mil·lenari (c. Mercat) / Mas Lluí (c. Rosa de Luxemburg) / Basses de Sant Pere (cilindre)

Espais dentitats (supOrts Ovals, tamany persOna)

Són espais destinats exclusivament a entitats.
Es netegen a principi i a mitjans de cada mes (1 i 15, si no són festius)
Ubicació: Parc de les Basses de Sant Pere / c. S. Espriu (c. Tudona) / Parador (c. Anselm Clavé) /
Mas Lluí (c. Rosa de Luxemburg) / Placeta del Walden7 (costat ctra. Reial) / Pl. de la Mediterrània /
Barri Nord (Major/Maragall)

Espais per a pancartes a la via pública

Les entitats disposen de 6 punts habilitats per penjar-hi pancartes horitzontals (1x5 metres).
Cal sol·licitar autorització prèvia a lAjuntament, mitjançant instància. Exposició màxima: 21 dies
Cal indicar, en la sol·licitud: l'activitat a difondre, les dates i la ubicació o ubicacions escollides.
Ubicació: Tic-Tac (Bonavista - Major) / Parador (Creu - Rambla) / Jocs Jovenívols (M. Reverter)/
Font Indústria (S. Espriu) / Major (Major - Rambla) / Canigó (Canigó - Creu del Padró)

Enganxar cartells a les façanes dels edificis i al mObiliari urbà, pOt ser mOtiu de sanciÓ

